
Děti a stromy, z. s.
sídlo: Mahlerova 23 
58601 Jihlava 
IČ: 22893482
web: www.hajenkazborna.cz
 e-mail:klub.hajenka@sezna 

Výroční zpráva 2016

       

Úvodní slovo 
Spolek Děti a stromy vznikl v roce 2011 jako rodičovská iniciativa, jejíž cílem je zabezpečovat péči 
o předškolní děti, propagovat udržitelný způsob života a odpovědné chování člověka, jak ve vztahu 
k životnímu prostředí, tak ke společnosti jako takové. K tomuto účelu začalo občanské sdružení v 
září 2011 provozovat Dětský lesní klub Hájenka, který zajišťuje péči o předškolní děti převážně v 
přírodě pod širým nebem. Poskytuje prostor rodinám ke společnému setkávání,  trávení volného 
času, vzdělávání a tvoření. V letních měsících nabízí veřejnosti kulturní akci Benefice pro Hájenku, 
která je zaměřena na podporu Dětského lesního klubu Hájenka. 
Spolek Děti a stromy je členskou organizací.  Rodiče dětí navštěvující DLK Hájenka jsou členy 
spolku,  jsou informováni  o důležitých záležitostech týkající  se chodu spolku,  včetně finančních 
otázek, mají možnost chod spolku prakticky ovlivnit. Spolek je závislý na dobrovolné práci členů 
spolku. Členové zajišťují provozní záležitosti spojené s fungováním DLK Hájenka, na společných 
brigádách udržují a upravují zázemí klubu a starají se o zahradu. Jsou také aktivně zapojeni do 
pořádání akcí pro veřejnost a propagace klubu. Bez dobrovolné práce členů spolku, by naplnění cílů 
spolku  bylo  nemyslitelné.  Aktivní  účast  a  informovanost  rodičů  o  chodu  spolku  podporuje 
sounáležitost se spolkem a podporuje iniciativu společně se potkávat a tvořit. 

http://www.hajenkazborna.cz/


Dětský lesní klub Hájenka 

V průběhu roku 2016 navštěvovalo DLK Hájenka 30 dětí, které využívaly možnost zvolit si 
buď celotýdenní, čtyřdenní, třídenní, dvoudenní nebo jednodenní docházku. 

Program DLK Hájenka nabízel nejen pobyt v přírodě, ale také mnoho externích akcí. Nový 
rok zahájila část dětí plaveckým výcvikem. V únoru se podařilo zrealizovat lyžařskou školu. Výuka 
probíhala na sjezdovce Čeřínek.

V měsíci únoru se děti vydaly na exkurzi k hasičům, navštěvovaly keramický kroužek v 
kavárně Umění s handicapem a v průběhuroku navštěvovaly divadelní představení v DIODu. 

Společně s rodiči a přátely Hájenky jsme oslavili Masopust. 

Na jaře děti navštívily Oblastní galerii, kde pro ně byla připravená výtvarná dílnička. A 
Hájenka se prezentovala na prvním ročníku akce PechaKucha Night.

22. června se slavil 0. ročník Dne lesních mateřských školek. Kdo chtěl, přišel ten den 
oblečen v něčem zeleném. S dětmi jsme ozdobyli, šiškovými koulemi, buk nad hájenkou, a 
odpoledne proběhl den „otevřených vrátek“.

 
Školní rok jsme zakončili společně s rodiči Svatojánskou oslavou a rozloučením s 

předškoláky, kteří po prázdninách nastoupí do škole.

Souběžně s dětským klubem ve čtvrek probíhal, po celý školní rok, Klubík pro rodiče s 
dětmi mladšími 3 let. 



AKCE PRO VEŘEJNOST

Den Země na náměstí
Prezentace spolku a úkoly pro návštěvníky akce „Den Země na náměstí.“

Z pohádky do pohádky
Hravé odpoledne k oslavě Dne Země. Akce se konala v neděli 24. 4. 2016 od 14 h. v okolí 

zázemí Hájenky. Pro malé a velké návštěvníky byla připravena trasa s pěti stanovišti s úkoly. 
U hajného Robátka a Josefky si děti mohly vyzkoušet, zda poznají přírodniny podle hmatu, 

dokážou se trefit šiškou do koše a nebo vylézt na posed. Vochomůrka dostal rýmu, a tak účastníci 
poznávali sušené byliny a vyráběli si své malé papírové hrnečky. Rákosníčkovi bylo potřeba 
pomoci nanosit vodu do rybníčka a za to si pak děti mohly zkusit nějakou rybu ulovit. I když jen 
papírovou. Kdo by chtěl vědět, jak která ryba vypadá a jak se jmenuje, pro toho byl přichystán 
panel s obrázky ryb. U Ferdy mravence a Berušky si děti mohly prověřit svou zručnost při řezání 
pilou nebo nožem. Děti zde také skládaly puzzle mravence a tvořily svá malá mraveniště. Poslední 
zastávka byla u Rumcajse a Manky. V lese Řáholci se objevil nepořádek, a tak Manka s Rumcajsem 
prosili příchozí, o roztřídění odpadků do správných popelnic na tříděný odpad.

Akce byla zakončená na zahradě Hájenky, kde byla možnost ohřát se u ohně, opéct si hada z 
kynutého těsta, pohrát si na zahradě a projít si zázemí Dětského lesního klubu Hájenka. I přes 
chladné počasí se akce zúčastnilo mnoho rodin s dětmi. Akce byla podpořená grantem Zdravé 
město Jihlava.

 
 



Benefice pro Hájenku 
V neděli 5. 6. 2016 proběhla již tradiční Benefice pro Hájenku. Pro návštěvníky byl 

připraven pestrý program s občerstvením. Návštěvníci se mohli těšit na zdravé mlsání, divadelní 
představení děti ze ZŠ Havlíčkova a malé divadélko od dětí navštěvujících DLK Hájenka, bazárek 
oblečení pro maminky, lanové hrátky, trampolínu, hudbu a výtvarné tvoření. Ke konci benefice se 
dražily dva obrazy. Jeden malovala průvodkyně dětí Bára Ryšavá a druhý věnoval příznivec DLK 
Hájenka Petr Poltavec. 

Výtěžek z dobrovolných příspěvků návštěvníků a obnos z dražby obrazů bude v průběhu 
školního roku 2016/2017 použit na nákup výtvarných materiálů pro děti a vzdělávací aktivity 
pedagogů a asistentů DLK Hájenka. 

Příměstské tábory
O prázdninách proběhlo pět běhů příměstských táborů. Z dětí se staly indiáni, kteří plnily různé 
zkoušky, tvořily, zjišťovaly informace o fauně a flóře Ameriky, na některé čekala cesta za pokladem 
a všichni si užívaly pobytu venku.

 

 
24. 9. Biozemědělský den na Sasově a 28. 9. Urban Game Jihlava

Zajištění tvořivé dílničky pro účastníky akce.



Naši lidé 

Zaměstnanci v roce 2016

Eliška Králíková – pedagog, koordinátor táborů, kuchařka
Bára Ryšavá – asistent pedagogů, koordinace Benefice
Líba Chocholová – asistent pedagogů
Rober Günther – asistent pedagogů
Martina Janečková – pedagog
Jitka Hladká - pedagog
Klára Kučerová – koordinátor stravování, kuchařka

Dobrovolníci 
Kateřina Mikolajková – hudební doprovod při slavnostech
Hana Kopuncová – zajištění stanovišt na akcích pro veřejnost (Den Země, Urban Game)
Zdeněk Zelený – zajištění stanovišt na akcích pro veřejnost (Den Země, Urban Game)
Stanislava Nováková – klubík pro rodiče s dětmi, zajištění stanovišt na akcích pro veřejnost (Den 

  Země)

Klára Vilímková, Michal Nejedlý, Vojtěch Procházka, Jakub Krčál, Petr Pech, Jakub Kosek -pomoc 
s akcemi pro veřejnost - Den Země, Benefice

Dobrovolnou prací přispěli všichni rodiče dětí navštěvující DLK Hájenka při společných brigádách 
na zahradě, správě zázemí a organizaci Benefice pro Hájenku. 



Finanční zpráva 

Náklady v Kč
Materiál a suroviny na vaření v DLK Hájenka 126609
Spotřeba energie 50945
Ostatní služby 35341
Mzdové náklady 532978
Odvody daňové, sociální, zdravotní 167789
Materiál a suroviny na vaření - tábor 8966
Mzdy tábory 136554
Odvody daňové, soc., zdrav. - tábor 30000
Ozvučení Dušek 3250
Jiné osobní náklady 3280
Náklady celkem 1095712
Výnosy v Kč
Členské příspěvkyDLK Hájenka 694423
Členské příspěvky - tábor 169930
Dotace z úřadu práce 45000
Peněžní dary 26260
Jiné  výnosy - přeplatky 6900
Výnosy celkem 942513
Hospodářský zisk -153199


